
    

 

 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE  
VÍNCULOS - CENTRO FRANCISCANO DE ACOLHIMENTO JARDIM SÃO LUÍS 2022 

 

   Senhores responsáveis, confirmar os dados da ficha. 
 

1. Informações do(a) Educando: 
 

Nome: 

Data de nascimento: Ano/Série que está cursando: 

RG: CPF: Telefone para contato: 

Endereço Residencial: 

Bairro: CEP: 

 
2. Informações sobre os Responsáveis Legais / Tutores: 

 
1. Nome:  1. Nome:  

Parentesco:  Tel. comercial: (   ) - 

Tel. celular: (   ) - Tel. celular: (   ) - 

E-mail:   

Parentesco:  

 
3. Informações do Grupo Familiar 

 
I. Formação familiar: informações de todas as pessoas que residem no imóvel, com o (a) educando, 
é imprescindível o preenchimento da Formação familiar: 

*Entende-se por grupo familiar o conjunto de pessoas que reside com o (a) educando. 
 

Nome Parentesco Idade Escolaridade Profissão Salário Bruto 
      

      

      

      

      

 

II. O estudante tem irmãos matriculados no CFA ?  não  sim – relacione abaixo 
 

Nome dos irmãos  Série/Ano Turma 
   

   



    

 

 

III. Outros dados sobre a situação habitacional do grupo familiar: 
 

Moradia 

Condições de moradia:  própria    alugada   cedida  Outros:   

Localização:  urbana  rural 

O tipo de moradia é:  alvenaria  mista  madeira  outro tipo. Qual? 

A família reside em:  casa  apartamento  ocupação irregular 

Há quanto tempo reside no local?  de 1 mês a 2 anos  de 2 anos a 5 anos  acima de 5 anos 

Há outras moradias no mesmo terreno?  não  sim. Se sim, têm vínculo familiar?  sim  não 

 
IV. Saúde da família (grupo familiar) 

Alguém da família faz tratamento de saúde?  sim  não 
 
Quem?  Qual tratamento?   

 
V. Bens da família 

 

Possui automóvel? Não   Sim   Quantos?    

Modelo(s)/Ano:  Quitado (s)?  Financiado (s)?  R$ 

Utilização:   Comercial (motorista de aplicativo, Van escolar, Táxi, etc.)  Passeio 

Possui moto?   não possui Sim  Quantos?    

Modelo(s)/Ano:   Quitado (s)?   Financiado (s)?  R$ 

Utilização:  Comercial (motorista de aplicativo)  Passeio 

Possui imóveis? Sim  Não 
 
Finalidade do imóvel:   

 A família tem outras fontes de renda? (    ) sim                       (    ) não 
 
 Valor R$: _________________________________________________________________________ 
 

 

 A família recebe algum beneficio social (Renda recebida do governo)?  (   ) sim         (   ) não 
 
Qual (ais)?_______________________________________ Valor R$: _________________________ 

 
  O Responsável legal pelo estudante declara estar ciente e concorda com a coleta dos dados indicados neste documento, os quais serão utilizado 
internamente pelo Colégio Franciscano Santa Isabel para prestação dos serviços educacionais contratados, bem como para fornecimento destas 
informações aos órgãos públicos vinculados a educação, na esfera federal, estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais) que virem a conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Compromete-se o Colégio Franciscano Santa Isabel com a 
guarda e proteção dos dados que lhe foram fornecidos. O Responsável legal pelo estudante declara estar ciente e concorda especificadamente com o 
fornecimento dos dados de sua condição socioeconômica e de outros membros de sua família com a finalidade de avaliação de seu enquadramento para o 
gozo de bolsa de estudos, nos termos da lei 12.101/09.. 

  

 

__________________     _______________________ 
    Assinatura do responsável                         Local e Data 


